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VCI 
 کليات

 محصولی است قلیایی جهت ضد زنگ کردن قطعات آهنی در طول پروسس تولید.

 امتيازات

 محصول بر خالف محصوالت مشابه آتشگیر نمی باشد. -1
 مصرف آن فوق آلعاده اقتصادیست.-2

 محصول می توان با سیستم پاششی یا غوطه وری )متناسب با امکانات مصرف کننده (اسنفاده نمود.از این -3

 آور وجود ندارد.در این محصول سود سوز-4

 وشکاری و ماشینکاری نخواهد شد.شده از این ماده روی قطعه مانع جالیه تشکیل -5

 قطعات آهنی و چدنی و انواع آهن را ضد زنگ می نماید.-6

 مشخصات
 پودر سفید کدر شامل مواد قلیایی ضعیف و ضد زنگ ها: اهریشکل ظ 

9/3± 0/1      Ph 
 کامال محلول حاللیت : 

 موارد مصرف
این محصول جهت ضد زنگ کردن قطعات از انواع آهن جهت نگهداری در انبار مسقف به مدت چند هفته  

 ساخته شده وقدرت ضدزنگی آن بستگی به مقدار رطوبت و آلودگی هوای محیط نگهداری قطعات دارد.

 ود.غوطه وری و بارل )بشکه ای ( استفاده نم –ششی ام را می توان در سیستم پا 226تا ماده نا

 طریقه مصرف
قطعات قبل از ضد زنگ کردن باید کامال از چربی ،روغن و سایر کثافات عاری باشند تا پوشش بتواند روی -1

 .سطح فلز قرار گیرد

درصد سانتی گراد گرم نموده و قطعات را پس  55تا 08درصد این محصول را تا دمای  5/1تا  1محلول -2

ار داخل آن غوطه ور و یا محلول را روی قطعات اسپری نمایید .دمای باالی از تمیز کاری و قبل از انتقال به انب

 محلول به منظور انحالل ماده و ضمنا خشک  شدن سریع قطعه می باشد و باید مورد توجه قرار گیرد.
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قطعات پس از عملیات مزبور به هیچ وجه نباید آبکشی شوند و برای تسریع در کار بهتر است توسط فشار -3

 یا سشوار صنعتی خشک گردد. هوا

 درصد را در مرحله آخر مورد استفاده قرار دهید. 5/1تا  1برای سیستم بارل )بشکه ای ( نیز محلول -4

پوشش این ماه روی قطعات مسی نباید به مدت طوالنی بماند در صورت وجود قسمت های مسی روی قطعه -5

 آن قسمت را با اسفنج و آب گرم پاک نمایید.

 یمنی نکات ا
 از تماس این ماده با پوست وچشم ها جلوگیری شود.

 در هنگام کار از عینک محافظ و دستکش استفاده نمایید.

در صورت تماس این ماده با پوست محل را به خوبی شستشو دهید ودر صورت ورود آن در چشم فوراچشم را 

رت اسیدبوریک آغشته نمایید و در صو به مدت چند دقیقه با آب فراوان شستشو دهید .ترجیحا آنرا با محلول

 ادامه سوزش به پزشک مراجعه نمایید.

 روش نگه داری
 .درجه سانتی گراد باشد 5-35انبار بایستی مسقف و دارای امکانات تهویه بوده ودمای آن بین  -1

 .ردیف روی هم قرار داده نشود 5کیسه ها بیش از -2

 یم آفتاب اجتناب گردد.از قرار گرفتن این مواد در زیر نور مستق-3

 وجه در معرض ریزش آب ،نشت سقف انبار یا تعریق قرار نگیرد. به هیچ-4

 حتما روی پالت نگهداری و از قرار دادن روی کف انبار احتراز گردد.-5

 از پاره شدن کیسه ها بدلیل بی احتیاطی جلوگیری گردد.-6

 المسمحافظت شده و از اختالط مواد آلوده شده با مواد ه های آسیب دیده بالفاصه از نفوذ هوا کیسمواد -7

 .خودداری شود 

 به منظور بازرسی کیسه ها راه عبور پیش بینی شود و به طور متناوب شرایط انبار کنترل شود.-0
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